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Mestské zastupiteľstvo  v Nitre  
p r e r o k o v a l o  
Návrh na udelenie Ceny mesta Nitry 
Doc. MUDr. Viktorovi Žákovi, CSc. in memoriam  
za celoživotný prínos v oblasti verejného zdravotníctva 
u d e ľ u j e  
Cenu mesta Nitry 
Doc. MUDr. Viktorovi Žákovi, CSc. in memoriam  
za celoživotný prínos v oblasti verejného zdravotníctva 
u k l a d á 
vedúcemu odboru kultúry  
zabezpečiť akt udelenia Ceny mesta Nitry na slávnostnom zasadnutí 
Mestského zastupiteľstva v Nitre  
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Návrh na udelenie Ceny mesta Nitry  
                        Doc. MUDr. Viktorovi Žákovi, CSc. in memoriam  

za celoživotný prínos v oblasti verejného zdravotníctva 
 
 

Pán Doc. MUDr. Viktor Žák, CSc. sa narodil 8. októbra 1949 v Nitre. Základné 
vzdelanie absolvoval na ZDŠ na vtedajšej Sopóciho ulici (1955 – 1964), a následne nastúpil 
na SVŠ Eugena Gudernu v Nitre (1964 – 1967). Vysokoškolské vzdelanie ukončil na 
Lekárskej fakulte UK v Bratislave v odbore všeobecné lekárstvo (1967 – 1973). Svoje 
vzdelanie si naďalej prehlboval atestáciou I. stupňa v odbore vnútorné lekárstvo (1977) 
a následne atestáciou II. Stupňa v odbore všeobecné lekárstvo (1984). V roku 1989 získal 
vedeckú ašpirantúru (CSc.) na Lekárskej fakulte Karlovej univerzity v Prahe. V roku 1994 
urobil atestáciu z odboru sociálneho lekárstva a organizácie zdravotníctva na SZU 
v Bratislave a v roku 2005 habilitoval na docenta v odbore verejné zdravotníctvo na 
Trnavskej univerzite v Trnave.   
 
 Od roku 1973 do roku 1983 pôsobil ako obvodný lekár na poliklinike v Nitre 
a v Pezinku. Medzitým sa zúčastnil, ako zdravotnícky expert ČSSR misie v Líbyi (1980 – 
1983) a do roku 1990 pokračoval ako vedúci lekár a riaditeľ polikliniky vo Vrábľoch. 
V rokoch 1990 až 1995 viedol OÚNZ a NsP v Nitre. V roku 1994 bol riaditeľom sekcie ZS na 
MZ SR. Pôsobil tiež v Bratislave Petržalke ako zástupca riaditeľa v Nemocnici sv. Cyrila 
a Metoda. Od roku 1998 do roku 2008 bol riaditeľom NsP v Nitre následne FN v Nitre. Od 
roku 2008 bol riaditeľom Nemocnice prof. Korca v Zlatých Moravciach.   
 
 Pre svoje bohaté skúsenosti v riadení zdravotníctva bol Doc. Viktor Žák v rokoch 
1999 až 2007 hlavným odborníkom MZ SR pre sociálne lekárstvo a organizáciu 
zdravotníctva. V roku 2000 mu bolo udelené najvyššie rezortné ocenenie medaila akademika 
L. Dérera. Doc. Viktor Žák tiaž pôsobil ako pedagóg na Fakulte sociálnych vecí 
a zdravotníctva UKF v Nitre, kde od roku 2004 pôsobil vo funkcii prodekana pre 
zdravotnícke smery a následne pre rozvoj a bol členom Vedeckej rady FSVaZ UKF v Nitre.  
 
 Doc. Viktor Žák bol činný aj vo verejnom sektore, keď bol počas viacerých volebných 
období členom komisie sociálnych vecí, zdravotníctva a bytové otázky Mestského 
zastupiteľstva v Nitre. V roku 2001 kandidoval na post predsedu Nitrianskeho samosprávneho 
kraja. Doc. Viktor Žák bol ženatý a spolu s manželkou mali dve deti.      
 
 Doc. Viktor Žák bol uznávaným odborníkom v oblasti organizácii zdravotníctva 
v celoslovenskom meradle, rešpektovanou autoritou vo Fakultnej nemocnici v Nitre, na MZ 
SR, aj v akademickej obci Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre. Bol človekom zásadových 
postojov. Celý svoj život prežil v rodnej Nitre, ku ktorej mal vrúcny vzťah. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
Dôvodová správa 

 
Návrh na udelenie Ceny mesta Nitry Doc. MUDr. Viktorovi Žákovi, CSc. in memoriam  

za celoživotný prínos v oblasti verejného zdravotníctva   predkladá primátor mesta Nitry v súlade 
so Všeobecne záväzným nariadením č. 1/1998 o udeľovaní ocenení mesta Nitry v znení 
neskorších zmien a dodatkov.  
 

Návrhom sa v zmysle čl. 5, ods.1 Všeobecne záväzného nariadenia č.1/1998 
o udeľovaní ocenení mesta Nitry v znení neskorších zmien a dodatkov zaoberala na svojom 
rokovaní dňa 23.5.2018 Komisia MZ v Nitre pre kultúru, cestovný ruch a zahraničné vzťahy. 
Uznesením č.17/2018  odporučila Mestskému zastupiteľstvu v Nitre udeliť Cenu mesta Nitry  
Doc. MUDr. Viktorovi Žákovi, CSc. in memoriam za celoživotný prínos v oblasti verejného  
zdravotníctva. 
 

Mestská rada v Nitre predložený návrh prerokovala na svojom zasadnutí dňa 
18.6.2018 a odporučila Mestskému zastupiteľstvu udeliť Cenu mesta Nitry Doc. MUDr. 
Viktorovi Žákovi, CSc. in memoriam za celoživotný prínos v oblasti verejného zdravotníctva. 
 
 
 


